Atölye Bakım Uzmanı

Endüstriyel Temizleme

Nötr Bazlı

Technolit Cilt Koruma Programı
Ürün Tanımı

Sembol

Ürün

Art. Nr.

Ambalajı

Dozaj Sistemleri

Cilt Koruma
(işe başlamadan önce)

Gizli Koruyucu Eldiven Sprey

860 026

12’li kolide ,400 ml sprey k.

Hafif kirler
(çalışma esnasında)

Terra Navaro

901 060

1/5/10 kg bidonda

700 812
700 813

Sabun dozaj pompası
Uzun Sabun pompası

Ağr kirler
(çalışma esnasında)

Technoclean ®

901 021

6 kolide, 3 kg kapta

700 808

Technoclean-3 kg. için
pompalı dozaj tertibatı

Boya kirleri
(çalışma esnasında)

Technoclean ® , „extra”

901 031

6 kolide 3 kg kapta

700 808

Technoclean-3 kg. için
pompalı dozaj tertibatı

Cilt bakımı

Technolind

901 050

25’li kolide 100 ml Tüpte

Xyloquat H-Sept ®

901 200

1/5/10 lt. bidonda

700 812
700 813

Sabun dozaj pompası
Uzun Sabun Pompası

700 810

Sprey şeklinde

(işten sonra)

El dezenfekte edici
(işten sonra)

Technoclean

Talaşlı El Sabunu

Özelliği :
• Hindistan çevizi özü (talaş etkisi) ile ellerdeki
yağ, gres, ter gibi ağır iş kirlerini doğal aşındırma
ile derinlemesine temizler.
• Aynı zamanda yüksek koruyucu maddeler içeren
Lanolin özü sayesindede cildinizin mükemmel
bakımını yapar.
• Mükemmel kokuludur.
• Biyolojik okarak ayrışıp diğer talaşlar gibi
lavabonuzu tıkamaz.
Farkı :
• Hem temizler hem bakımını yapar hemde korur.
• Dermatolojik olarak Alman Dermatest GMBH
labaratuarında test edilmiştir.
• pH değeri 7 ‘dir. (nötr)

Stok Kodu

Ölçü ve ambalaj

901 021

3 lt. plastik kapta - 6 lı koli

Fiyatı

Ellerinize değer veririz.

El Koruma Spreyi ”Gizli Eldiven”
Özelliği :
•Tiner,boya,yağ,gres,yapıştırıcı gibi birçok cilde zarar
verici maddelerin cilde geçmesine engel olur.
•Sürekli yağla çalışan ellere mükemmel koruma sağlar.
•Şeffaftır ,mükemmel kokuludur ,hızlı kurur, sudan
çıkmaz, silikonsuzdur, anti alerjik bir koruyucudur.
•Eller nefes alır. Eller iş sonrası zahmetsizce temizlenir.
Farkı :
•Suda yıkayınca hemen çıkmaz. 5-6 saat sonra etkisini
yitirmeye başlar.
•Sudan çıkmasına gerek yoktur,çünkü dermatolojik
olarak test edilmiştir.
•Ekonomiktir. 1 Sprey 5-6 ay kullanılır.
•BİSABOLOL içerir.Bisabolol yaraların kapanmasına
yardımcı bir üründür.•

Stok Kodu

Ölçü ve Ambalaj

860 026

400 ml. sprey , 12 li koli

Fiyatı

Mükemmel koruruz.

